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Poučení nezletilých žáků o rizicích a chování se na vycházkách v době pobytu
na DMIŠJ – školní rok 2016/17
Rizika:
Poškození zdraví jako účastníka silničního provozu, vlastní neopatrností či v konfliktu s jinými
osobami, při činnosti sportovní nebo turistické, zneužívání návykových látek.
Co je na vycházkách zakázáno?
- zákaz požívání, nákupu nebo distribuce alkoholických nápojů, tabákových výrobků a jiných
návykových látek vyplývající ze zákazu jejich prodeje a podávání obchodníkem (příchod do
DM pod jejich vlivem nebo vnášení do ubytovny je velmi závažným přestupkem),
- zákaz vstupu do heren (ze zákona),
- zákaz koupání na veřejných místech, kde není plavčík a zejména tam, kde je to zakázáno,
- zákaz odjíždět z města bez písemného nebo jiného svolení rodičů v průběhu pracovního
týdne,
- zákaz působit jinému újmu na zdraví nebo majetku.
Co je nezbytné?
- dodržovat silniční pravidla pro chodce a dodržovat přepravní řád v prostředcích městské
hromadné dopravy:
- přecházet ulici po přechodu pro chodce a na zelenou, dodržovat maximální opatrnost
na přechodech pro chodce bez světelné signalizace (chodec nemá absolutní přednost!,
měl by dát najevo, že míní vstoupit do vozovky),
- zdržet se všeho co by mohlo ohrozit bezpečnost a plynulost přepravy v MHD, pořádek
ve vozidle, čistotu vozidla a cestujících, nebo způsobit škodu dopravci nebo cestujícím,
chovat se nad míru hlučně ve vozidle (např. pískat, zpívat, provozovat nebo reprodukovat
hudbu) – viz Přepravní řád MHD, a také mít platnou jízdenku (vysoké pokuty!).
Co považujeme za důležité?
- doporučujeme chodit na vycházky nejméně ve dvou a vyhýbat se místům, kde se shromažďují kriminální a jiné potencionálně nebezpečné osoby (bezdomovci, narkomani, sociálně
vyloučené osoby apod.), např. v prostoru vlakového nádraží nebo i Terminálu MHD, v prostoru odchodových míst z restauračních zařízení, velkých parkovišť, v parcích a lesích a jiných
místech, kde se pohybují občané města spíše výjimečně; bezpečné není zdržovat se u vchodů
do větších hypermarketů,
- nenavštěvovat restaurace a bary ani za účelem konzumace nealkoholických nápojů, protože
se zde zdržují osoby, které tyto nápoje mohou konzumovat a potencionálně vaše ohrozit
zdraví, zvláště ve večerních hodinách.

Co dělat, když se něco neočekávaného stane?
- stane se mi úraz, byl jsem svědkem mimořádné události:
- v případě, že jste si ho způsobili sami a jste schopni dojít na pohotovostní lékařskou
službu, tak žádejte ošetření ve Fakultní nemocnici na dětské klinice, v případě ohrožení
života volejte pohotovostní linku 155; přivolání pohotovosti vám zajistí i DM (po příchodu nebo na telefonickou žádost);
- v případě, že vám zranění nebo úraz způsobila jiná osoba anebo jste svědky situace, kdy
je v ohrožení života jiná osoba, tak volejte Policii ČR 158 nebo Městskou policii 156 nebo
jednotné evropské číslo tísňového volání 112, příp. záchrannou službu 155;
- po příchodu do DM jste povinni ohlásit úraz, poranění, které jste si způsobili nebo vám
byl způsoben na vycházce nebo i mimořádnou událost, jíž jste byli svědky svému vychovateli, v jeho nepřítomnosti hlavní službě.
- na vycházce se nepředvídaně zdržím a nestihnu přijít do DM ve vymezeném čase:
- volejte na telefonní číslo recepce budovy, kde jste ubytováni a sdělte službě důvod
zdržení, zda máte doprovod a o koho se jedná a v kolik hodin může očekávat váš příchod,
po příchodu do DM se jmenovitě ohlaste službě na recepci.
Poučení bylo provedeno s ohledem na rozumovou a mravní vyspělost níže podepsaných
žáků, kteří svým podpisem stvrzují, že byli o zmíněných rizicích a zásadách poučeni, tomuto
poučení rozumí a jsou si vědomi možných důsledků, které by mohlo mít nerespektování
uvedených zásad a porušování zmíněných bezpečnostních rizik.
Ověření znalostí bylo provedeno dotazy.

Jméno a příjmení
proškoleného žáka:

Podpis:

Jméno a příjmení
proškoleného žáka:

Podpis:

V Hradci Králové, dne _______________________

výchovná skupina č:______________

Poučení provedl/a:____________________________________________________________
Jméno a podpis osoby, která poučení provedla

Metodická poznámka:
Zápis do deníku výchovné skupiny:
Žáci byli poučeni o pravidlech bezpečného chování při vycházkách ve školním roce 2016/17.
S osnovou poučení musí být seznámeni i zákonní zástupci žáků např. prostřednictvím webu
DMIŠJ, Hradec Králové.
Zpracovala: Ing. Alena Jančaříková, OZO BOZP

